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Rectoraatsoverdracht 17 oktober 2014 

 

Rede rector magnificus Theo Engelen 
 

 
 

Over vrijheid, vertrouwen en verbondenheid 
 

Leden en vrienden van onze academische gemeenschap, dames en  

heren,  

 

Laat ik met een belofte in huis vallen. Over de keten die ik nu draag, bent u zojuist 

uitvoerig geïnformeerd. Het zal u wellicht zijn opgevallen dat de Radboud Universiteit 

weliswaar zeven faculteiten telt, maar dat er slechts vijf faculteiten een medaillon 

hebben aan de rectorsketen. Het is mijn vaste voornemen ervoor te zorgen dat wanneer 

ik de keten aan mijn opvolger overdraag ook de Faculteiten Sociale Wetenschappen en 

Managementwetenschappen hun rechtmatige plaats hebben gevonden in de vorm van 

een eigen medaillon. Ik roep de decanen Wigboldus en Van der Heijden dus nu alvast op 

na te denken over het symbool dat hun faculteiten recht doet. 

  

Sta mij vervolgens toe enkele woorden te spreken tot degene die zojuist, het kan niet 

anders dan met keurig verborgen tegenzin, afstand deed van de rectorsketen die hij zo 
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veel jaren met absoluut niet verborgen waardigheid heeft gedragen. Beste Bas, de 

decanen van deze universiteit zijn je oprecht dankbaar voor je inspanningen als rector. 

Het materiaal dat mij door hen werd aangereikt voor dit dankwoord, was voldoende om 

ons twee uur langer dan gepland in deze mooie kerk te laten verblijven. Ik maak daarom 

een selectie uit de loftuitingen. 

 

De decanen vinden unaniem dat je belangrijk bent geweest voor onze universiteit. Je 

hebt, zo zei een collega, Nijmegen een gezicht gegeven. Je wordt krachtdadig genoemd, je 

was wars van bureaucratie en je was zeer toegankelijk als bestuurder en als persoon. 

Dat laatste heb ik ook zelf ervaren in de afgelopen maanden als RiO, rector in opleiding. 

 

Bijzonder vinden wij ook dat je echt intrinsiek gemotiveerd was om naast top-

onderzoek ook top-onderwijs neer te zetten aan onze universiteit. Wat we als decanen 

verder hebben geleerd van jouw rectoraat is dat regels er zijn om van af te wijken. 

Afspraken moeten globaal zijn en uitzonderingen daarop met wijsheid ingevuld. Ik weet 

overigens dat jij daar als rechtgeaard jurist graag aan zou toevoegen “althans in 

beginsel”. 

 

Nog één citaat: “Wat ik aan Bas bewonderde was dat hij altijd zo blijmoedig leek. Hij wist 

ondanks een overvolle agenda en de nodige problemen, zijn goede humeur te bewaren 

en had zo een kalmerend effect op zijn omgeving.” 

 

Als ik mijn collega’s in mijn eigen woorden mag samenvatten: je wordt bedankt, Bas, ik 

had me geen slechtere voorganger kunnen wensen, jouw niveau is nauwelijks te 

evenaren!  

 

Tot zover het verleden. Ik richt mij nu op de tijd die nog voor ons ligt. Er wachten mij – 

en u!- na de feestelijkheden van vandaag vooralsnog vier jaar rectoraat Theo Engelen. 

Graag zou ik u vanmiddag uitvoerig berichten over wat ik in die jaren aan grootse en 

meeslepende zaken tot stand wil brengen. Helaas weet ik maar al te goed dat dat weinig 

zin heeft: veel van wat wij zullen nastreven staat al in ons Strategisch Plan dat we 

binnenkort bespreken met de medezeggenschap. Nog meer zal worden bepaald door 

externe omstandigheden, politiek en economisch, die in constante beweging en dus 
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onvoorspelbaar zijn. En ten derde, u weet hoe geduldig papier is. Plannen zijn goedkoop, 

het komt aan op de daden. U mag mij over vier jaar vertellen wat u dan vindt van mijn 

rectoraat. 

 

Met die woorden zou een einde zijn gekomen aan de kortste aanvaardingsrede ooit, 

ware het niet dat er wel degelijk iets mee te delen is over de wijze waarop ik dit nieuwe 

ambt wil bekleden en welke ideeën daarbij leidinggevend zullen zijn. 

 

Theo Rutten, die rector was in de jaren 1941-1942, gaf verstandig advies toen hij in zijn 

afscheidsrede vaststelde: “Het beleid van den Rector vereist twee dingen: de kracht van 

het zwijgen en de kunst van het kiezen.” Naar aanleiding daarvan: u zult mij de komende 

jaren veel naar u horen luisteren. Goed luisteren is dezer dagen een ondergewaardeerde 

bezigheid. Ik wens mij daarin niettemin verder te bekwamen.  U zult overigens merken 

dat ik daarna, welbewust en goed onderbouwd, keuzes zal maken, het tweede deel van 

Rutten’s advies. Ik ben mij er zeer van bewust dat niet iedereen blij zal zijn met alle 

keuzes, maar wees ervan overtuigd dat ze gemaakt worden met de intentie de Radboud 

Universiteit nog beter te maken. 

 

Ook in de omgang met u, dames en heren studenten - het wordt tijd dat ik u rechtstreeks 

aanspreek - geldt luisteren als voornaam doel. L.J. Rogier, rector in het academisch jaar 

1954-1955 zei daarover: “(…) ik meen, dat een rector er is om naar de studenten te 

luisteren en niet om hen te tuchtigen (…).” Rogier was historicus en dus een wijs man. 

Mocht u tuchtiging willen, dan bent u bij mij aan het verkeerde adres, tenzij u onze eer 

en goede naam schade toebrengt. Een gewillig oor zal er zeker voor u zijn. Een 

gemeenschap als de onze functioneert immers op zijn best als de communicatielijnen 

open zijn en onderling vertrouwen vanzelfsprekend. 

 

Voorts zijn er drie begrippen die mij zo nauw aan het hart liggen, dat zij mijn dagelijks 

handelen als rector zullen leiden. Het zijn drie allitererende begrippen die, zo zal ik laten 

zien, ook inhoudelijk mooi op elkaar aansluiten, achtereenvolgens vrijheid, vertrouwen 

en verbondenheid. 
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Vrijheid 
Allereerst is er de vrijheid van universiteiten en wetenschappers binnen die 

universiteiten. Bij de opening van dit academisch jaar sprak Bas Kortmann 

behartigenswaardige woorden over dat onderwerp: “Vrijheid, (zo zei hij) is voor de 

universiteit en daarmee voor de samenleving van levensbelang. Universiteiten moeten 

in vrijheid onderwijs kunnen geven en onderzoek kunnen doen”.  

 

Zijn Leuvense collega Rik Torfs opende het academisch jaar wat later, maar ook hij wees 

erop dat universiteiten hun unieke rol alleen kunnen spelen als academische vrijheid en 

onafhankelijkheid gegarandeerd zijn.  “Bovendien (vervolgde Torfs) mogen 

professionele visitatiemachines zoals het Nederlands-Vlaamse NVAO hun ideologie niet 

opleggen. Die is vaak mechanisch-constructivistisch. Zonder enig heimwee naar een 

waarachtig intellectueel discours.” Ik constateer dat het geen toeval zal zijn dat twee 

rectores op hetzelfde moment op hetzelfde aambeeld slaan en ik volg Kortmann en Torfs 

van ganser harte in hun redenering. De academische vrijheid moet voor elke beschaafde 

overheid een te koesteren doel zijn. 

 

Overigens moet voor mensen die werken aan universiteiten even zeer duidelijk zijn dat 

dit absoluut niet gelijk staat aan academische vrijblijvendheid. Inhoudelijk volgt de 

wetenschap de weg die nu eenmaal gevonden wordt of dat nu op grond van ongerichte 

nieuwsgierigheid is of op grond van gericht nut, maar wij zijn absoluut verantwoording 

verschuldigd aan de belastingbetalers die onze bezigheden mogelijk maken. Helaas is 

nog niet voor iedere speler in het veld duidelijk dat er een wereld van verschil is tussen 

verantwoording afleggen aan de ene kant en op afstand gestuurd worden aan de andere 

kant. 

 

Veroorloof mij een korte mededeling terzijde, nu ik het toch over vrijheid heb: velen 

zullen zich dat niet realiseren, maar deze dag, 17 oktober is twee keer dies natalis van de 

universiteit geweest: in 1923 bij de oprichting, maar nog eens in 1945 toen de 

universiteit  in vrijheid heropend werd. 
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Vertrouwen 

Mijn tweede leidende V komt van vertrouwen. Weer gingen de twee genoemde rectores 

mij al voor. Torfs merkte ironisch op dat wie op wantrouwen stuit, dat wantrouwen niet 

zal beschamen. Maar het omgekeerde geldt volgens hem ook: in een vitale samenleving 

leidt vertrouwen tot verantwoordelijkheidszin. En dus roept hij de overheid op om de 

kring van wantrouwen en bureaucratie te doorbreken.  

Dit sluit naadloos aan bij de woorden van mijn voorganger: “(…) Vertrouwen geven aan 

een universiteit is vertrouwen geven aan mensen. Ik heb een groot vertrouwen in onze 

universiteit en in onze mensen.” 

Ik zeg dat Bas graag na: ook ik heb groot vertrouwen in de mensen die samen de 

Radboud Universiteit maken. En na bijna 40 jaar werken voor deze universiteit heb ik 

recht van spreken. Er worden hier met hart en ziel mooie zaken nagestreefd en bereikt. 

De tot nu toe gegeven vrijheid wordt zo wijs gebruikt dat vertrouwen vanzelfsprekend 

zou moeten zijn. 

 

Vertrouwen heeft veel gezichten. Een daarvan hield Joke Hermsen ons voor op 1 

september toen ze zei dat er voldoende tijd, rust en ruimte aan onderzoekers en 

studenten gegeven moet worden. Ik stel hogelijk prijs op prestaties - nog eens: vrijheid 

is absoluut geen vrijblijvendheid - maar voor prestaties van niveau is ‘mijmertijd’ nodig. 

Creativiteit wordt geboren in ruimte. Ik zal u niet vermoeien met de bekende 

voorbeelden van belangrijke ontdekkingen die bij toeval en ongepland zijn gedaan. De 

menselijke geest heeft ongekende mogelijkheden, maar heeft een broertje dood aan te 

veel druk. Bestuurders moeten hun mensen daarom het vertrouwen geven dat hen in 

staat stelt nieuwe inzichten tevoorschijn te laten komen.  

 

De attente luisteraars onder u realiseren zich dat er nog een derde V aan bod moet 

komen. U wordt op uw wenken bediend, maar ik vraag nog even uw geduld.  

 

 

(Voorgangers) 
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Eerst dit: vanaf het moment dat het besluit viel dat ik Bas Kortmann zou opvolgen als 

58ste rector magnificus realiseerde ik me dat dit ambt hoge eisen stelt en in de volledige 

openbaarheid wordt bekleed. De historicus in mij is dan geneigd naar het verleden te 

kijken. Hoe deden voorgangers het? Wat waren hun ervaringen? 

 

Ik heb een deel van mijn vakantie besteed aan het lezen van hun slotzang. Eerlijk gezegd 

was het daarom van de zomer soms moeilijk onbezorgd te blijven. Uit de pen van Jac. 

van Ginneken S.J. (1927-1928) vloeide bijvoorbeeld de volgende zin: “Het Rectoraat 

heeft mij veel leed gebracht, veel meer dan ik te voren had gedacht. Ik ben er meer dan 

eens bijna ziek van geworden.” Ton Vendrik (1966-1967 en 1976-1979) hield het 

halverwege zijn tweede periode voor gezien, niet omdat hij het werk als rector 

magnificus met tegenzin deed, “maar omdat het beslag, dat die ambtsvervulling op mij 

legde, niet langer meer te combineren viel met eisen van mijn privéleven en van mijn 

werk in de eigen vakgroep”. 

 

Waarom heb ik dan toch gehoor gegeven aan het verzoek rector te worden? In de eerste 

plaats omdat veel rectoren bij hun afscheid spraken van een mooie, belangrijke, 

voldoening schenkende periode uit hun academische leven. Maar ik werd ook aan het 

denken gezet door een uitspraak van Tom Birrell (rector in het academisch jaar 1963-

1964): “Ik heb vaak gedacht dat iemand in de literaire wereld pas dan een boek mag 

recenseren wanneer hij er zelf een geschreven heeft. Naar analogie hiervan zou men ook 

kunnen beweren dat niemand zich het recht mag aanmatigen om kritiek te leveren op de 

wijze waarop de Universiteit wordt bestuurd, tenzij hij daar zelf bij betrokken is 

geweest.” Ik neem die metafoor over en zeg dan dat ik nu eindelijk een boek ga 

schrijven, na al heel lang en soms opmerkelijk kritisch gerecenseerd te hebben. 

 

 

Verbondenheid 
Ik kom nu toch echt aan mijn derde uitgangspunt van handelen, mijn derde V, de v van 

verbondenheid. Frans Duinstee (rector in 1950-1951 en 1972-1976) zei dat de eenheid 

van de universiteit noodzakelijk is om te voorkomen dat de universiteiten desintegreren 

tot groeperingen van allerlei los van elkaar staande vakscholen. “(…) De cultuur-
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historische betekenis van de universiteit als gericht op wetenschappelijke universaliteit 

blijft mijns inziens normgevend (…).” 

 

Vervolgens citeerde Duynstee enkele intellectuelen die eerder dat jaar over het 

‘bestaansrecht’ van een universiteit uitspraken hadden gedaan, onder anderen zijn 

Nijmeegse collega-hoogleraar Anton Weiler (Geschiedenis der Middeleeuwen) die in 

Leuven een pleidooi had gehouden om “de blik op de samenhang der wetenschappen 

terug te vinden”. Duynstee onderschreef Weilers pleidooi van harte, maar vroeg zich wel 

af of dit niet het zoeken naar het verloren paradijs was. 

 

Ik hoop de komende jaren mee te werken aan het terug veroveren van dit paradijs, aan 

het bevorderen van het gevoel van verbondenheid van iedereen die werkt onder de 

grote koepel van de Radboud Universiteit. De faculteiten van deze universiteit hebben 

elk op zich een voortreffelijke staat van dienst en een eigen cultuur en dat geldt ook voor 

vakgroepen, PI-groepen en wat dies mees zij, maar zij kunnen samen meer dan de som 

der delen worden wanneer ze een eenheid vormen (een uitspraak van rector Kees Blom 

uit 1999). Op basis van de vergaderingen die ik mocht meemaken van college van 

decanen met college van bestuur is mij gebleken dat degenen die leiding geven aan de 

faculteiten zich zeer bewust zijn van hun gemeenschappelijke wortels en van hun 

gezamenlijk belang. 

 

Alleen al daarom kijk ik uit naar de samenwerking met Hans Thijssen, decaan van de 

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Margot van Mulken, vanaf 

vandaag decaan van de Faculteit der Letteren; Steven Bartels, decaan van de Faculteit 

der Rechtsgeleerdheid; Daniël Wigboldus, Faculteit der Sociale Wetenschappen; Stan 

Gielen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Paul Smits, 

Faculteit der Medische Wetenschappen en Rob van der Heijden van de Faculteit der 

Managementwetenschappen. United we stand, divided hebben we het een stuk moeilijker 

om de concurrentie met andere universiteiten aan te gaan. 

 

En ik kijk uit naar de samenwerking met Gerard Meijer en Wilma de Koning, de 

voorzitter en vicevoorzitter van ons college van bestuur. Als de voortekenen niet 

bedriegen worden het mooie bestuursjaren samen.  
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Ik dank het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit voor het vertrouwen dat het 

mij schenkt en zal in de komende jaren proberen te voorkomen dat het spijt krijgt van 

de beslissing mij te benoemen tot rector magnificus van deze magnifieke universiteit. 

 

Dames en heren, ik kom aan het slot van mijn betoog en vat mijn drie uitgangspunten als 

volgt samen. De komende jaren zal deze rector de vrijheid van onze academische 

gemeenschap bewaken en het vertrouwen in onze prestaties en in elkaar daar waar 

nodig nog vergroten, in de wetenschap dat we ons als Radboud-gemeenschap 

verbonden weten onder de noemer In Dei Nomine Feliciter. 

 

Ik heb gezegd! 


